Tisková zpráva
XXXVIII. brněnské onkologické dny (BOD)
XXVIII. konference nelékařských zdravotnických pracovníků
Od 24. do 25. dubna 2014 se uskuteční v pavilonu E brněnského výstaviště dvě akce, které
připravuje Masarykův onkologický ústav – Brněnské onkologické dny a Konference pro
nelékařské zdravotnické pracovníky. Jde o největší setkání odborníků na onkologickou
problematiku v České republice. V letošním roce je do této chvíle přihlášeno 1 546 lidí (678
lékařů, 629 NLZP, 22 praktických lékařů a 217 vystavovatelů).
Loňské setkání provázela řada organizačních změn, které se ukázaly jako smysluplné, a proto
tento ročník pokračuje ve stejném duchu: místem konání je pavilon E brněnského
výstaviště, který umožňuje uspořádat konference na jednom místě ve dvou dnech. Osvědčil
se také elektronický systém registrace účastníků. Novinkou v letošním roce je kongresová
aplikace SmartCongress BOD 2014, která nabízí:
• kompletní informace o kongresu (bloky/přednášky, přednášející, vystavovatelé,
organizační informace),
• snadné vyhledávání ve všech informacích kongresu,
• možnost naplánovat si Můj kongres - vlastní přednášky, které chci navštívit,
• automatické upozornění na vybrané přednášky (viz. Můj kongres) a pozvánky na
satelitní sympozia,
• hlasování o nejlepší přednášku (tlačítko (+), návod v aplikaci nebo u SmartCongress
hostesek na kongresu),
• video pozvánky a VideoZpravodaj BOD do mobilu,
• kongresové novinky a mnoho dalších možností.

V letošním roce bude „pod jednou střechou“ realizován odborný program celkem v šesti
sálech a v samostatných prostorách se uskuteční i posterová sekce. Mimo tradiční
přednáškové sekce je v programu BOD připraveno 7 workshopů, zaměřených na prevenci
rakoviny prsu a samovyšetření prsu, na prevenci vzniku dekubitů, komunikaci ve
zdravotnictví (pátek 25. 4. od 10:30 do 12:30 v Salonku V. Morávka) nebo kompetenci v péči
o pacienta jiné kultury. Dva workshopy předcházejí ve středu čtvrtečnímu jednání a půjde
v nich (od 14:00 do 17:30) o interpretaci výsledků klinických studií.
Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky si každý rok určí stěžejní téma.
V letošním roce se bude věnovat zejména nádorům hlavy a krku – léčba, následky léčby,
jejich řešení, výživa a prevence (bude jim věnován celý první den jednání - čtvrtek 24. 4.),
dále péči o pacienty v závěru života a interkulturním aspektům v ošetřovatelství.
Sál J. Švejdy bude celý pátek patřit praktickým lékařům, konkrétně vzdělávacímu semináři
k onkologické problematice v jejich ordinaci.
V rámci obou konferencí tak bude prezentováno celkem 341 přijatých příspěvků, z toho 275
formou přednášek. K tomu ještě nutno připočíst 7 workshopů a 15 firemních sympózií a 11
přidružených jednání (výbor České onkologické společnosti, Rada NOR, zasedání
mammologické sekce….). Je tedy z čeho vybírat. Abstrakta příspěvků budou vydána
v samostatném „Sborníku abstrakt“, zatímco „Konferenční noviny“ přinesou upoutávky a
podrobnosti k nejzajímavějším prezentovaným příspěvkům a rozhovory s jejich autory.

